Sak 14 klage 18 Lab Pharma Tancare og Nicoline Devik
1.Om Fim
Fagutvalget for influencermarkedsføring (Fim) har mottatt en klage, se nedenfor. Utvalget skal behandle
klagen for å vurdere om kampanjen kan skape kropps og/eller utseendepress til barn, ungdom eller
unge voksne under 24 år, med referanse til de retningslinjer og den veiledning som er etablert gjennom
https://fim.as.
Formålet med Fagutvalget for influencermarkedsføring (Fim) er å bidra til god og ansvarlig
markedsføringspraksis for aktører som arbeider med influencermarkedsføring.
Retningslinjene skal bidra til å ansvarliggjøre influencere, deres nettverk og annonsører, og gjøre
aktørene mer bevisst sin rolle og den påvirkningskraft de har på barn og unge voksne.
Retningslinjene gjelder som et supplement til lover og forskrifter om markedsføring. Retningslinjene
gjelder influencermarkedsføring overfor forbrukere i Norge. Fim, som er en selvjustisordning, er
opprettet av ANFO og MBL i dialog med Medietilsynet, Forbrukertilsynet og Barne og
Familiedepartementet.
Retningslinjene gjelder influencermarkedsføring som er rettet mot norske forbrukere.
2. Om klagen :

KLAGE: tancare.no og Nicoline Devik
Din melding: - En så utseendefokusert instagramprofil bør ikke kunne reklamere
for et produkt som betakaroten som krever ekstra varsom kommunikasjon
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3.

Informasjon fra Lab Pharma

Det er ikke mottatt noen informasjon fra Lab Pharma i denne saken.
4.

Informasjon fra Nicoline Devik:

Hei,
Jeg beklager dette innlegget. Det er nå fjernet og vil ikke postes igjen. Flesteparten av
følgerne mine er basert i helt andre steder i verden enn Norge, og flertallet er over 25. Med
det sagt vil jeg igjen beklage.

//Nicoline
5.

Fims vurdering

Ved vurderingen av om influencermarkedsføringen kan føre til misnøye med kropp eller utseende hos
barn og unge voksne, og derved vil stride mot punkt 1, skal det foretas en helhetsvurdering hvor det skal
legges vekt på ulike faktorer se pkt a-f under:
a) Type vare eller tjeneste, samt assosiasjoner knyttet til den aktuelle merkevaren.
Produktet betakaroten er omfattet av Fims retningslinjer, ref produktlisten knyttet til
kosttilskudd .
b) I hvilken grad varen/tjenesten som markedsføres er egnet til å skape kroppspress og/eller
utseendemisnøye blant barn og unge voksne.
Produktet betakaroten kan skape kroppspress/utseendepress avhengig av hvorledes produktet
markedsføres.
c) I hvor stor grad influenceren appellerer særlig til barn og unge voksne. Ved denne vurderingen
legges det vekt på dokumentert eller sannsynliggjort aldersfordeling på de faktiske følgerne.

Nicoline Devik har 62500 følgere på Instagram. Det er ikke mottatt noen informasjon om følgere
fra annonsør eller influencer. Ifølge anslag gjort via Woomio vises følgende fordeling:
Alder
13-17
18-24
25-34

Prosent
5
38
41

Følgere
2928
23884
25271

Norske følgere (43%)
1259
10270
10866
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35-44
45-54

12
5

7265
2816

3123
1210

Nicoline Devik har ca 11520 norske følgere under 24 år. Andelen følgere under 24 år er 43%.
Nicoline Devik faller med en slik andel innenfor Fims retningslinjer.
d) Influencerens alder: 22 år
e) Influencerens generelle profil og om den er egnet til å skape kroppspress og/eller
utseendemisnøye blant barn og unge voksne.
Nicoline Devik har en svært kroppsfokusert profil. Svært mange bilder har fokus på minimal
bekledning og posering med rumpe/puppebilder i undertøy og badetøy. Fim vurderer profilen
som egnet til å skape kroppspress.
f)

Om det er benyttet språk, bilder eller andre virkemidler som er særlig egnet til å skape
kroppspress og/eller utseendemisnøye blant barn og unge voksne.
Den konkrete kampanjen viser et bilde av Nicoline Devik hvor hun er normalt påkledt. Bildet i
kampanjen er i seg selv ikke egnet til å skape kroppspress etter Fims vurdering. Kampanjen må
imidlertid sees i en sammenheng med influencerens generelle profil – se punkt e over.

6.

Fims vedtak

Etter en helhetsvurdering knyttet til Fims retningslinjer finner Fim at den innklagede
influencermarkedsføringen for Tancare fra Lab Pharma i samarbeid med Nicoline Devik ikke er
akseptabel. Vurderingen legger særlig vekt på at Deviks profil fremstår som svært avkledd og
kroppsfokusert. Når influenceren har en slik kroppsfokusert profil så er det ikke tilstrekkelig for
å hindre kropps- og utseendepress at det konkrete bildet i kampanjen er med klær. Klagen tas
dermed til følge.
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